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«�إ�سرائيل» حا�ضرة في ال ِهبة ال�سعودية
} علي جانبين
سمع اللبنانيون على م��دى ما يقارب  3سنوات
بما يُس ّمى الهِبة السعودية للجيش اللبناني ،لكن
هذا الحمل لم يُكتب له الوالدة ،وبعد ك ّل هذه الوعود
والتنصل منها فجأه ُتثبت الوقائع
ومسرحية التسليح
ّ
بعد مساعي تعبيد الطريق أمام الهِبة وتذليل العقبات
داخلياً ،خصوصا ً أنّ ايّ هبة آتية من السعودية هي
دائما ً
ّ
محط إجماع لبناني ،ال يختلف عليها أيّ طرف وال
ّ
حتى يتدخل حزب الله ويعترض – بعكس الذي يجري
في حال طرحت إيران نوايا مساعدة ما  -كشفت األيام
ضج به اإلعالم ال
أنّ الهِبة السعودية كانت مج ّرد خبر ّ
أكثر.
ال ت��روق لـ«اسرائيل» كثيرا ً فكرة تسليح الجيش
اللبناني ،وهذا ما ال يجب تجاهله في معرض الحديث
عن أيّ قضية من هذا النوع ،وإذا كانت الهِبة ستم ّر،
وكانت السعودية بكامل جديّتها ،كان ممكنا ً جدا ً أن
تتك ّفل «إسرائيل» بعرقلتها ،وعلى هذا األساس تبدو
المرحبين والمباركين بإلغاء
«إسرائيل» اليوم أكثر
ّ
الهِبة ،وذلك ألكثر من سبب وسبب.
المشكلة ليست في  3مليارات أو  4أو أكثر ،المشكلة
بالنسبة لـ«إسرائيل» ،حيث تتقاطع مع نفس األهداف
السعودية ،أنّ هناك ضرورة لتقديم حزب الله على أ ّنه
الطرف الذي ال يقدّم للبنان إلاّ األذى .تريد «اسرائيل»
ضرب هذه الصورة األسطورية التي رسمها تحرير
العام  2000وانتصار العام  2006على أيدي مقاتلي
المقاومة ،والذي كان بمثابة ضربة قاسية لها ،ال تزال
تدفع ثمنها عند طلوع ك ّل صباح.
والسعي الحاصل
تقاطع مريب بين تشابه المصلحة ّ
بين الرياض تل أبيب لتشويه صورة المقاومة بكافة
تصب في
الطرق ،ومسح ك� ّل إنجازاتها التي كانت
ّ
مصلحة لبنان وحمايته ،والهدف إظهاره حزب الله

للرأي العام على أ ّن��ه ح��زب إيراني ويعمل بأجندة
إيرانية خارجية ،إضافة إلى مشروع التشييع وبناء
دولته اإلسالمية الخاصة على غرار تلك اإليرانية.
ملف أساسي ال يوضع في إطار المصادفة ،يحسب
لوضع اس��م الحزب وأع��ض��اء من قادته على الئحة
اإلره��اب بعد أح��داث سورية وما قبلها ،منذ اغتيال
الحريري و«ب��زوغ» فجر المحكمة الدولية المدعومة
سعودياً ،باإلضافة إلى ك ّل المحاوالت وال ّرهانات على
الجماعات اإلرهابية بهزيمة الرئيس السوري بشار
األسد وكسر ظهر المقاومة.
ق ّررت السعودية ومن ورائها «إسرائيل» ا ّتخاذ قرار
إلغاء الهِبة وقطع العالقات بلبنان ،سعيا ً منها إلثارة
الفتنة بين اللبنانيين وتحميل حزب الله المسؤولية
الكاملة وإظهاره أول المستجلبين والمستحضرين
لألضرار ،وكأنّ حزب الله ال يريد للجيش اللبناني أن
يتسلّح أو يصبح قادرا ً على إدارة معارك البالد ،وهذا
يحمل الكثير من الم ّد والجزر.
كلّها خطوات السعودية ،إذ يبدو أ ّنه كان يؤمل أن
فجر البالد عند التفجير عبر مجموعاتها أو بعض
ُت ّ
التكفيريين الذين أيقنوا أن ال مجال العتبار لبنان بيئة
خصبة المتدادهم ،وإذا كانت السعودية حريصة على
أمن لبنان وعيشه المشترك ،كان حر ّيا ً بها عدم ا ّتخاذ
قرارات بهذا الحجم في وقت يعاني الشرق األوسط من
اإلرهاب الذي قد ال يو ّفرها إذا استهانت بك ّل ما من شأنه
أن يؤ ّثر إيجابا ً على المعارك.
تصطدم اليوم المملكة العربية السعودية أمام
تاريخ ناصع البياض لحزب المقاومة ،ول��ن تفيد
افتراءات وأضاليل في تغيير الحقائق ،كما أنّ التهويل
بزعزعة الوضع األمني هي مج ّرد فقاعات من الصابون
غير قادرة على حسم هُ ويَّة الميدان الذي غرس حزب
الله أقدامه فيه وتج ّذر.

«جعجع يدور دوم ًا حول جرائمه ويحتمي بعفو مهين»

ال�س ّيد :ال االتهامات وال دموع التما�سيح
ُتغ ّير حقائق التاريخ والمحاكمات المدن ّية
اعتبر المدير العام السابق لألمن العام اللواء الركن جميل
السيّد ،أنّ «ال اتهامات رئيس حزب «الق ّوات اللبنانية» سمير
جعجع ،وال دموع التماسيح ،وال تصفيق األتباع وصفيرهم
يمكن أن يغيّر في حقائق التاريخ واألحداث والمحاكمات
المدنيّة العلنية في المجلس العدلي» ،موضحا ً أنّ جعجع
«في كل مناسبة سياسية أو إعالمية يطبِّق القاعدة الجنائية
بأنّ المجرم يدور دوما ً حول جرائمه».
وقال السيد في بيان أمس ،تعليقا ً على ما ورد أول من
أمس في مهرجان «القوات» في معراب بمناسبة الذكرى
الثانية والعشرين لتفجير كنيسة سيدة النجاة في الزوق
ع��ام « ،1994وم��ا ساقه جعجع من دف��اع عن جرائمه
وا ّتهاماته إلى ما س ّماه النظام األمني السوري اللبناني،
قاصدا ً باألخص مخابرات الجيش اللبناني واألمن العام
حينذاك» ،أنّ «ال اتهامات جعجع وال دموع التماسيح وال
تصفيق األتباع وصفيرهم يمكن أن يغيِّر في حقائق التاريخ
واألح���داث والمحاكمات المدنية العلنية في المجلس
العدلي ،والتي أثبتت بما ال يدع مجاال ً للشك الوقائع التالية
التي وردت عام  2013في كتاب القاضي فيليب خير الله،
والذي كان رئيسا ً للمجلس العدلي عام :1994
إنّ المجلس العدلي بكل أعضائه (برئاسة خير الله
وعضوية القضاة رالف الرياشي وغيره) قد عمل بما أوحاه
له ضميره وقناعاته من دون أي ّ
تدخل أو إيحاء من أي من
المسؤولين السياسيين أو األمنيين ،وكان يشعر باإلحاطة
المعنوية من الرئيسين الياس الهراوي ورفيق الحريري
لكي نمارس المحاكمات بكل استقالل وراحة ضمير...
وأ ّن��ه ثبت للمجلس العدلي أنّ سمير جعجع قد أمر
وأشرف على اغتيال داني شمعون وزوجته وولديه عام
 ،1990بمشاركة غسان توما ونجا القدوم وغيرهم ،وجرى
تجريم جعجع وشركاه وإدانتهم على هذا األساس.
وثبت أيضا ً للمجلس ،أنّ سمير جعجع قد أمر وأشرف
على تفجير كنيسة ومطرانية سيدة النجاة في زحلة عام
 1987بهدف قتل إيلي حبيقة ،ث ّم اعترف بالجريمة طوعا ً
ومن دون أي تردّد كونه يعرف أ ّنها مشمولة بالعفو.
وثبت في محاكمات المجلس نفسه ،أنّ القوات اللبنانية
فجرت في العام  1994كنيسة سيدة
برئاسة جعجع قد ّ
النجاة ف��ي ال���زوق ،وج���رت إدان���ة وتجريم عناصرها
أنطونيوس عبيد وج��ان شاهين ورش��دي رعد وغيرهم،
وتبرئة بول ورفيق الفحل ،واستفاد جعجع من البراءة

ّ
للشك لجهة أ ّنه لم يثبت أ ّنه أصدر أمر التفجير شخصياً،
ليس إلاّ .
وثبت للمجلس أيضاً ،أنّ جعجع قد أمر وأشرف على
اغتيال الرئيس رشيد كرامي عام  1987باالشتراك مع
غسان توما وغسان منسى وآخرين من القوات ،وجرى
تجريم جعجع وشركاه وإدانتهم على هذا األساس.
وثبت في محاكمات المجلس ،أنّ جعجع قد أمر وأشرف
على محاولة اغتيال ال��وزي��ر ميشال المر ع��ام 1991
بمشاركة غسان توما ،وجان شاهين ،ورشدي رعد ،ونجا
ال��ق��دوم ،وراج��ي عبدو وغيرهم ،وج��رى تجريم جعجع
وشركاه وإدانتهم على هذا األساس.
وثبت في كتاب القاضي خير الله ،أنّ الكثير من الجرائم
األخ��رى التي ارتكبها جعجع وق��ادة الميليشيات خالل
الحرب األهلية لم يحا َكموا عليها كونها كانت قد سقطت
بقانون العفو لسنة  ،1991ونذكر منها على سبيل المثال
مشاركته في الهجوم الذي أدّى إلى اغتيال الوزير طوني
سليمان فرنجية وزوجته وابنته في بلدة إهدن عام ،1978
والتي ال يزال جعجع يحمل في يده اليمنى المعطوبة آثار
إصابته في ذلك الهجوم».
أضاف السيد« :باإلضافة لما ورد في كتاب خير الله من
وقائع ثابتة حول إجرام جعجع وجرائمه ،فإنّ ما يثبت
بطالن ادّع��اءات��ه ورغبته فقط في االستثمار السياسي
الغوغائي ،وفي تبرئة نفسه إعالميا ً أمام صغار السن من
أنصاره ومن الناس الذين لم يعايشوا تلك المرحلة ،فإنّ
جعجع الذي تو ّلى هو وحلفاؤه وزارة العدل منذ العام
 2005إلى هذا اليوم من العام  ،2016بما في ذلك تو ّلي
مندوبه الدكتور إبراهيم نجار وزارة العدل لسنوات ،وحتى
في ظل االعتقال السياسي لقادة األم��ن على م��دى أربع
سنوات ،فإنّ جعجع لم يجرؤ يوماً ،وال في أيّة مرحلة من
المراحل ،على التقدم من القضاء اللبناني بشكوى أو دعوى
واح��دة في أي من االفتراءات واألكاذيب التي أطلقها في
ذكرى الكنيسة ،لكنه بدال ً من ذلك ،وتحت هاجس الذنب
ال��ذي يسكنه ،فإ ّنه في كل مناسبة سياسية أو إعالمية
يطبِّق القاعدة الجنائية ب��أنّ المجرم ي��دور دوم��ا ً حول
جرائمه ،فيذ ِّكر بها الرأي العام ويثبت تو ّرطه فيها أكثر
فأكثر ،بينما يحتمي إلى اليوم بقانون العفو المهين الذي
شمله عام  2005مع مجرمي تنظيم القاعدة ،وأدّى الى
اإلفراج عنه».

الأ�سعد التقى الزعبي و ُمفتي �سورية
أعلن «التيار األسعدي» في بيان،
أنّ أمينه العام المحامي معن األسعد،
«زار دم��ش��ق ،والتقى وزي���ر اإلع�لام
السوري الدكتور عمران الزعبي و ُمفتي
سورية الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين
حسون ،وجرى الحديث عن تطورات
األوضاع في سورية ولبنان والمنطقة
والهجمة التي تستهدف البلدين،
وتعمل للفتنة السنيّة الشيعية».
وت��ح �دّث األس��ع��د بعد ال��ل��ق��اء مع
حسون ،عن «خطورة ما يُحاك للبنان
وسورية من مؤامرات صهيوأمريكية،
في ظل مجاهرة اإلع�لام الصهيوني
بقيام حلف س � ّن��ي – «إس��رائ��ي��ل��ي»
ف���ي م��واج��ه��ة ال��ح��ل��ف ال��ش��ي��ع��ي»،
م��ش �دّدا ً على «ض���رورة مواجهة هذا
المشروع الفتنوي المشبوه من العدو
الصهيوني ال��ذي يهدف إل��ى إيقاع
الفتنة بين المسلمين ،وإل��ى تغيير
وجهة البوصلة».
ونقل التيار عن حسون قوله ،إنّ
«فصل الدين عن الدولة هو أوجب ما
يكون لبناء دولة حديثة».

م�سيرات واحتفاالت بذكرى ا�ست�شهاد معروف �سعد

توحدوا يا �أيها العرب من �أجل فل�سطين والقد�س
المطران ح ّنا في تكريمهّ :

سعد يسلّم د ّبور درع التكريم للمطرن حنا
تواصلت النشاطات في صيدا لمناسبة الذكرى الحادية
واألربعين الستشهاد معروف سعد يمسيرات ومهرجانات
سياسية.
وللمناسبة ك ّرم «التنظيم الشعبي الناصري» رئيس أساقفة
سبسطية للروم األرثوذكس المطران عطا الله ح ّنا ،تقديرا ً لمواقفه
الوطنية والنضالية دفاعا ً عن القدس وفلسطين.
وحضر االحتفال األمين العام للتنظيم الدكتور أسامة سعد،
مم ّثل رئيس مجلس الن ّواب بسام كجك ،سفير فلسطين في لبنان
أشرف دب��ور ،مم ّثلو األح��زاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية
ورجال دين وشخصيات اجتماعية ونقابية ،وحشد جماهيري
كبير.
اف ُتتح الحفل بالنشيدين اللبناني والفلسطيني ،ثم ألقى عريف
الحفل خليل المتبولي كلمة ،أشاد فيها بالمطران ح ّنا وبمواقفه
ونضاله من أجل القدس وفلسطين.
وألقى الدكتور سعد كلمة ،قال فيها« :في هذا الزمن العربي
ال���رديء ،وف��ي ظ� ّل استنزاف الطاقات وال��ث��روات العربية في
ص��راع��ات وح��روب عبثية تدميرية ،وف��ي وق��ت تستفحل فيه
الدعوات والفتن الطائفية والمذهبية ،وتتفاقم ظواهر التعصب
والظالمية واإلرهاب ،في مواجهة كل ذلك يدعو المطران المناضل
الوحدوي إلى رفع راية العروبة المنفتحة فوق كل راية .كما يدعو
إلى إعادة توجيه البوصلة نحو فسطين ،ألنّ فلسطين هي القضية
المركزية ،وألنّ فلسطين أيضا ً هي المعبر نحو الوحدة».
موجها ً تحية «إل��ى أبناء الشعب الفلسطيني
وختم سعد
ّ
الصامد والمنتفض والثائر ،وإلى األسرى والمعتقلين والجرحى
والمصابين» ،م��ؤ ّك��دا ً الثقة بقدرة شعب فلسطين ،وشباب
فلسطين ،على تحرير القدس وكل حبّة تراب من أرض فلسطين.
ب���دوره ،ق��ال السفير دب��ور« :المطران عطا لله ،اب��ن بلدي،
مهد األدي��ان السماوية ،نعت ّز بك وبنضالك وبرفضك لالحتالل
وجيشه».
واستطرد قائالً« ،من منطلق حرصنا على لبنان الحبيب الذي
احتضن قضيّتنا العادلة ،ودعمها ووقف إلى جانبها واستضاف
الجئيها ،ولألخ ّوة التي تجمعنا في وحدة الهدف والمصير ،نؤ ّكد
تمسكنا بتعزيز وتطوير عالقتنا مع جميع مك ّونات المجتمع
ّ
اللبناني وعلى كافة المستويات ،والتزامنا بالحفاظ على األمن
واالستقرار في المخيمات ،واحترام سيادة القانون اللبناني».
ودعا وكالة غوث وتشغيل اللاّ جئين الفلسطينيين «أونروا»،
إلى «االستمرار بتح ّمل مسؤولياتها تجاه الالجئين الفلسطينيين
والغاية التي أُنشئت من أجلها وهي إغاثة ورعاية وتشغيل
الالجئين ،والمظلّة الدولية للجوئهم وحق عودتهم».
وشارك المطران ح ّنا في الحفل على الهواء مباشرة من بيت
توحدوا من أجل
لحم .وقال في كلمته:
«توحدوا يا أيها العربّ ،
ّ
فلسطين ومن أجل القدس ،شهداؤنا يسقطون في كل يوم ،قبل

جانب من المسيرة
قليل ك��ان هنالك شهيد وبعد قليل سيكون هناك شهيد آخر.
شهداؤنا يسقطون في كل ي��وم من أج��ل الحرية والكرامة من
أجل القدس ،فكونوا إلى جانب أسرانا ومعتقلينا وإلى جانب
شعبنا المقاوم المناضل الذي لن يتنازل عن ح ّقه في فلسطين،
كل فلسطين ،التي هي لنا وليست لالحتالل وليست لالستعمار
وليست للصهيونية».
وق��ال« :أحيّيكم من قلب فلسطين ،وأنتم تلتقون في صيدا
المدينة الصامدة ،المدينة المقاومة ،المدينة األبيّة إلى جانب
بيروت وكل المدن والبلدات اللبنانية.
تلتقون في ال��ذك��رى الحادية واألربعين الستشهاد القائد
المناضل معروف سعد ،وقد ارتأيتم في هذا اليوم أن تقوموا
بتكريمي ،فأنا أشكركم على هذا التكريم ،وأشكركم على هذه
المحبة ،وأشكركم على هذه المبادرة الطيّبة ،ولك ّني أقول لكم إنّ
هنالك من يستحقون هذا التكريم أكثر مني ،وهم أسرانا ومعتقلونا
في سجون االحتالل ،من يستحق التكريم حقيقة هم شهداؤنا .إ ّنهم
يقتلون رموزنا الوطنية ويستهدفون المناضلين والمجاهدين،
ظنا ً منهم أنّ شعبنا سيخاف ،وسيتراجع ،وسيتنازل عن حقوقه.
ما أو ّد أن أقوله لكم من قلب فلسطين ،بأ ّنهم مهما استهدفونا،
ومهما قتلوا شبابنا ،ومهما اعتقلوا من مناضلينا ،ستبقى قضيتنا
حي يناضل من أجل تحقيق أمنياته وتطلّعاته
هي قضية شعب ّ
الوطنية».
أضاف« :رسالتي إليكم ،إلى لبنان ،هي رسالة التضامن ،نحن
نحب لبنان ،ونتم ّنى لبنان العربي
متضامنون مع لبنان ،نحن
ّ
الشقيق المقاوم بأن يبقى مقاوما ً عربياً ،بأن يبقى لبنان نفتخر
به وبوطنيته وإنسانيته و ُرقيّه وحضارته».
ووج��ه «رسالة الوفاء والتقدير للبنان وللشعب اللبناني
ّ
والمقاومة اللبنانية ،ولكل مناضل لبناني عربي وقف إلى جانب
الشعب الفلسطيني وإلى جانب القضية الفلسطينية».
وتابع« :يؤلمنا ويحزننا أنّ ما يحدث في محيطنا العربي،
ّ
المنظم ،هذا التشرذم والتف ّكك الحاصل في منطقتنا،
هذا اإلرهاب
والذي ال يستفيد منه حقيقة إلاّ االحتالل ،الذي يقول دعوا العرب
يتقاتلون في ما بينهم ،أ ّم��ا «إس��رائ��ي��ل» فتواصل مشروعها
العنصري اإلقصائي في مدينة القدس».
وتم ّنى «أن ينتهي هذا الواقع المأساوي الذي تم ّر به منطقتنا
العربية» ،مؤ ّكدا ً أنّ «فلسطين قوية عندما يكون العرب أقوياء
وموحدين ،عندما يكونون على قلب رجل واحد ،ومتضامنين مع
ّ
بعضهم بعضاً ،دفاعا ً عن قضيّتهم األولى ،قضية العرب األولى
فلسطين .هذه القضية التي يحملها كل إنسان آمن بالعروبة
ودافع عنها .قضية فلسطين هي ليست قضيتنا نحن الفلسطينيين
فحسب ،وإ ّنما هي قضيتكم ،قضية العرب ،إ ّنها قضية المسلمين
والمسيحيين وأحرار العالم في كل مكان».
وفي نهاية الحفل ،قدّم سعد درعا ً تكريمية للمطران ح ّنا تسلّمها

أياد خبيثة
«تج ّمع العلماء»ٍ � :
وراء ال�شائعات الأمنية
أعرب «تج ّمع العلماء المسلمين» في بيان ،عن خشيته من أن تكون كثرة
«الحديث في هذه اآلونة عن استعدادات أمنية وإجراءات ذات طابع عسكري
في بعض المناطق اللبنانية ،وشائعات تطال الوضع األمني» ،مرتبطة «بتهيئة
األرضية الفتعال إشكاالت ذات طابع أمني وعسكري» ،الفتا ً إلى أنّ «كل هذه
الشائعات ال أساس لها من الصحة ،وأنّ أيادي خبيثة تقف وراءها ،ما يفرض
علينا مواجهة ذلك من خالل سهر األجهزة األمنية وكذلك الشعب على حماية
الوضع األمني ،بحيث يتح ّول كل مواطن إلى خفير ،من باب االحتياط ال من باب
أنّ هذه الشائعات لها صدقية».
ورأى في هذا اإلطار ،أنّ «اإلجراءات التي ت ّتخذها المقاومة في بعض المناطق
اللبنانية ،هي إج��راءات ضرورية تساعد الدولة على حفظ األم��ن» ،مؤ ّكدا ً
«ضرورة استمرارها وتكثيفها صونا ً لألمن في مجتمعاتنا».
ون� ّوه التج ّمع «بوقف إطالق النار في سورية ،الذي ال يشمل اإلرهابيين
كـ»داعش» والنصرة» ،داعيا ً إلى «فتح حوار مع من يوافق عليه من المسلحين
غير المرتبطين بـ«داعش» أو «القاعدة» ،للوصول إلى حلول سياسية تؤدّي إلى
إلقاء السالح والتف ّرغ لبناء سورية الجديدة ،دولة عصرية ديمقراطية ،ضمن
توافق وطني إجماعي».
وختم بتهنئة اإلمام السيد علي الخامنئي والحكومة اإليرانية ،واإليرانيين
عموما ً بـ«نجاح العملية االنتخابية وكثافة المشاركة التي تؤ ّكد أنّ هذه الثورة
(اإليرانية) ما زالت حيّة في نفوس الجماهير ،ولن تنال منها إرادات االستكبار
العالمي ،وستبقى سندا ً لكل الشعوب المستضعفة في العالم».

دعاه للتع ّلم في مدر�سة المقاومة

ّ
القطان :ما يقوم به
«� 14آذار» مهزلة
حسون مستقبالً األسعد
وأ ّك��د أنّ «مصير لبنان وسورية
واحد ،والخطر الذي يهدّدهما واحد».
وختم بالقول «البيئة الحاضنة
للفكر التكفيري في سورية ولبنان
والمنطقة ،ه��ي ف��ي ان��ح��س��ار وإل��ى

زوال ،ولن تكون هناك فتنة سنيّة -
شيعية».
كما ذكر التيار أنّ األسعد التقى أيضا ً
نقيبة الفنانين السوريين الدكتورة
فاديا ّ
خطاب.

القومي»
ح�سون و«الحر�س
النابل�سي زار ّ
ّ
استقبل مفتي سورية الدكتور أحمد بدر الدين حسون
الدكتور الشيخ صادق النابلسي ،وتناول معه التطورات
في سورية ولبنان.
حسون «على دور المقاومة ووفائها لسورية،
وأثنى ّ
مثلما كانت سورية وفيّة للمقاومة ولبنان».
وح ّذر «مما ي ّ
ُحضر للبنان هذه األيام من خالل الحملة
السعودية ،التي تريد تشويه ص��ورة المقاومة لدى

العرب والمسلمين» ،معتبرا ً أنّ «الحرب ما إن تنتهي في
سورية حتى تبدأ في لبنان ،لذلك المطلوب من اللبنانيين
أن يلتفتوا إلى خطورة الوضع ويعودوا إلى وحدتهم
وتضامنهم في وجه «إسرائيل» واإلرهاب».
وكان النابلسي قد لبّى دعوة «الحرس القومي العربي»
الذي أحيا ذكرى الوحدة العربية بندوة حوارية تحت
عنوان «مذهبنا مقاومة» ،أُقيمت في صحنايا.
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دان رئيس جمعيَّة «قولنا والعمل» الشيخ أحمد ّ
َ
القطان« ،ما يقوم به فريق 14
آذار من تصريحات وأعمال أق ّل ما يُقال عنها مهزلة ،ألنّ لبنان لم يكن موجودا ً
لوال وحدته الوطنية واإلسالمية».
وأضاف في تصريح« :بعد مراقبتنا للمهزلة واالستخفاف بعقول اللبنانيين
من خالل إظهار مملكة (آل سعود) أ ّنها األوكسجين الذي تن ّفسه لبنان ،ولوالها
وبغضبها سيُمحى لبنان عن الخارطة ،نقول لكل العالم مَن أراد أن يتعلّم
دروسا ً في العروبة والنخوة والذود عن األرض والعرض والكرامة فليدرس
في مدرسة المقاومة ،ألنّ المقاومة وحركاتها على امتداد العالم ،وال سيّما في
فلسطين ولبنان سطرت بطوالت اعترف بها العدو قبل الصديق ،فال ُيزايدنّ أحد
على عروبة ووطنية حركات المقاومة ،وال سيّما حزب الله الذي كان إلى جانب
الجيش والشعب اللبناني سببا ً في تحرير األرض العام  ،2000واالنتصار على
قوى الشر والتواطؤ الغربي والعربي العام .»2006
ّ
القطان «على من تب ّقى من الوطنيين اللبنانيين العروبيين
لذلك ،تم ّنى
األصيلين ألاّ ينج ّروا أو تخدهم بعض الشعارات الزائفة والمغريات الزائلة،
تمسكا ً بنهج المقاومة في لبنان وفلسطين تحديداً ،أل ّنها
وإ ّنما نحن اليوم أش ّد ّ
الضمانة الوحيدة لبقاء هُ ويَّتنا العربية وانتمائنا القومي األصيل».
ّ
القطان برسالة إلى األمين العام لحزب الله السيد حسن ورجال
وختم
المقاومة ،قائالً« :إذا كان هناك من أمر يزيدنا تعلّقا ً وارتباطا ً بالمقاومة
وحركاتها هو محاربة العالم وال سيّما مملكة آل سعود ودول الخليج لكم .لذلك
أقول لكم ولكل حركات المقاومة ،وال سيّما في فلسطين المحتلة ،أنتم المستقبل
الزاهر أل ّمتنا ،وأنتم أمل الشباب الذي يحلم بزوال «إسرائيل» ومن يناصرها
ويسير بمنهجها الحاقد والمتآمر على األمة العربية واإلسالمية».

عنه السفير دبورُ ،كتب عليها« :درع معروف سعد ،تح ّية وفاء
وتقدير لسيادة المطران المناضل عطا لله ح ّنا ،المدافع الصلب
عن القدس وعروبة فلسطين ،الذكرى  41الستشهاد المناضل
معروف سعد 26 ،شباط .»2016

مسيرات

وكان اآلالف من الصيداويين والجوار شاركوا في المسيرة
التي دعا إليها التنظيم الشعبي الناصري في مدينة صيدا« ،وفا ًء
لنهج المناضل معروف سعد ،نهج المقاومة والتحرير والنضال
والتغيير ،وتجديدا ً للعهد ،وتأكيد السير على ّ
خطه المدافع عن
قضايا الوطن والفقراء والرفض للفتنة المذهبية والطائفية».
انطلقت المسيرة من أمام النصب التذكاري للراحل بمشاركة
وف��ود كشفية لبنانية وفلسطينية ،وف��ي حضور مم ّثلين عن
األح��زاب والفصائل الفلسطينية ورج��ال دين .وجابت الشارع
الرئيسي للمدينة وصوال ً إلى ساحة النجمة حيث ألقى الدكتور
سعد كلمة ،أ ّكد فيها أنّ «مشاريع الفتنة والتقوقع واالنعزال قد
فشلت ولن يُكتب لها النجاح ،وصيدا سوف تتصدّى على الدوام
لهذه المشاريع ،ومافيات الحكم والسلطة حيتان المال وزعامات
التحريض الطائفي والمذهبي».
واستقبل سعد ،بعد انتهاء المسيرة ،ع���ددا ً م��ن الوفود
وال��ش��خ��ص��ي��ات ،وت��ل� ّق��ى ات��ص��اال ً م��ن ال��وزي��ر ال��س��اب��ق سليم
جريصاتي.
وكان شباب التنظيم ومناصريهّ ،
نظموا أول من أمس مواكب
سيارة جابت شوارع مدينة صيدا وأحيائها كافة ،رفعوا خاللها
أعالم التنظيم ،وصور الشهيد معروف سعد ونجله الراحل النائب
السابق مصطفى سعد ،والرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

احتفال في صور

وأحيا «التنظيم الشعبي الناصري»  -فرع الجنوب ،الذكرى
باحتفال أقامه في قاعة الشباب الفلسطيني في البرج الشمالي
في صور ،التي ُزيّنت بصور الراحل ،و ُرفعت فيها الالفتات التي
«المضي على نهج الشهيد» ،إلى جانب األعالم الفلسطينية
أ ّكدت
ّ
واللبنانية وأع�لام التنظيم ،وحضره أعضاء األمانة العامة
للتنظيم ،أمين سر فرع الجنوب الدكتور جواد نجم ،وفد «الهيئة
النسائية الشعبية» برئاسة إيمان سعد ،مم ّثلو أحزاب وطنية
لبنانية وفصائل فلسطينية ،وحشد من أبناء صور.
وأُلقيت كلمات لكل من علي تليه ،مسؤول العالقات السياسية
واالجتماعية في الحزب الشيوعي اللبناني كامل حيدر ،عضو
المكتب السياسي لـ«جبهة التحرير الفلسطينية» عباس الجمعة،
وعضو األمانة العامة للتنظيم صالح البسيوني ،أ ّكدت االستمرار
على نهج صاحب الذكرى في المقاومة والدفاع عن الفقراء.

«�أمل» انتقدت �أ�صوات التز ّلف والنفاق:
لعدم ط�أط�أة الر�ؤو�س والخنوع

جانب من لقاء صور
رأت «حركة أمل» ،أنّ «مصلحة لبنان بأن يكون على
مسافة واحدة من جميع األشقاء في العالم العربي ،من
دون أن يكون هناك خنوع أو ّ
ذل أو طأطأة للرأس».
و في هذا اإلط��ار ،أ ّكد عضو كتلة «التحرير والتنمية»
عضو المكتب السياسي لحركة «أمل» النائب أيوب حميد،
أنّ «المهم أن تبقى بوصلة اللبنانيين في االتجاه الصحيح،
وأن يلتقي اللبنانيون حول الخير العام وينأى الجميع
بالوطن عن المخاطر والتداعيات التي ُتصيب المنطقة».
وأش��ار خالل احتفال تأبيني ألحد ك��وادر الحركة في
بلدة البيسارية الجنوبية ،إلى أنّ «حركة أمل ترى مصلحة
لبنان بأن يكون على مسافة واحدة من جميع األشقاء في
العالم العربي ،من دون أن يكون هناك خنوع أو ذل أو
صنعت بالدماء
طأطأة للرأس ،وأنّ كرامة هذا الوطن التي ُ
يجب أن ال ُتحنى فيه الرؤوس إلاّ لله».
وق��ال« :في هذه األي��ام ترتفع بعض األص��وات تز ّلفا ً
ونفاقا ً في كثير من المواقف التي نراها ،والبعض ال يُدرك
لماذا تجري األمور بهذه الصورة ولماذا علينا كلبنانيين أن
ندفع األثمان الباهظة ج ّراء مواقفنا وتضحياتنا وثباتنا
نحو القبلة األساسية فلسطين .قد ال يعرف البعض أن
ثمن االنتصار ومعرفة البوصلة هو ثمن باهظ وغال ،وأنّ
ثمن الحرية والكرامة باهظ دائماً».
أضاف« :ك ّنا ندرك أنّ انتصارنا على العدو الصهيوني
لن يمر مرور الكرام ومن دون أثمان ،واليوم ،من هنا هذا
السعي لتأديب لبنان وهذه المعاناة التي يعيشها ،ولذلك
ليس بالغريب أن ُي��زرع الجواسيس في حنايا الوطن،
وليس بالغريب أن تعصف ظاهرة التكفير اإلرهابية
بالمنطقة ،فك ّل ذلك يأتي في سياق مخطط واحد يرمي إلى
ضرب االستقرار واألمن والعودة إلى جذور الفتن بين أبناء
الوطن الواحد».
ونبّه إلى «ض��رورة إبقاء لبنان بعيدا ً من التجاذبات
اإلقليمية والدولية ،وأن نحفظ ثوابتنا وقناعاتنا بالحياة

نوجه دائما ً البوصلة باالتجاه
الحرة والكريمة ،وأن
ّ
الصحيح نحو «إسرائيل» التي هي العدو الوحيد لنا
جميعاً».
وتحدّث عن «الحصار الذي يُضرب حول المؤسسات
األمنية والعسكرية» ،فقال« :إنّ هذه المؤسسات بما قدّمته
من تضحيات ،ضباطا ً ورتباء وجنوداً ،يجب ألاّ يصل إلى
مسامعها بأنّ نوعا ً من الحيف أو التقصير قد يلحق بها،
فقد يؤ ّثر على قدراتها في مواجهة اإلرهاب وفي مواجهة
العدوانية الصهيونية .يجب ألاّ يُداخل أي فرد من أفراد
هذه المؤسسات أي نوع من القلق ،من هنا ،الجميع ُمطا َلب
بأن يصنع من الضعف قوة ،وأن يكون لهذه المؤسسات ما
يمكنها من البقاء ،ضمانة لكل اللبنانيين».
م��ن جهته ،اعتبر النائب علي خريس خ�لال اللقاء
السنوي األول لجمعية «الرؤية الوطنية» مع المجتمع
المدني في قاعة الجامعة اإلسالمية في صور ،أنّ «دولة
عاجزة عن معالجة ملف النفايات وغيره من الملفات التي
تختص بحياة المواطنين عليها أن ُتعيد حساباتها جيدا ً
تجاه المسؤوليات التي تتح ّملها أصغر وأفقر دولة في
العالم تجاه مواطنيها.
ولفتَ إلى أهمية «إعادة الحسابات من توتير األجواء
األمنية في لبنان ،خصوصا ً في المناطق المتاخمة للعدو
اإلسرائيلي».
ودع��ا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «أم��ل»
الشيخ حسن المصري خالل احتفال تأبيني في مدينة
الهباس بالضاحية الجنوبية لبيروت ،إلى أن «يتنازل
ٌّ
كل م ّنا عن أنانياته» ،وقال« :لو تنازل الجميع عنها لت ّم
التوصل خالل  24ساعة إلى انتخاب رئيس جمهورية
وصناعة قانون انتخابي بهذا البلد يستأهله شعب لبنان،
لكي ال يُبنى لبنان باألحجار المزيّفة التي ال تقف في وجه
العواصف».

